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Szociális és családügyi bizottsága

Bizottsági ajánlás népi kezdeményezésvi a ah.oz

Az Országgyűlés

Szociális és családügyi bizottságának

ajánlása

a ,,Kívánja-e Ön, hogy az Országgyűlés tűzze napirendjére az ápolási díj kérdését
és a megalkotandó új törvényben a súlyos fogyatékos és állandó felügyeletre szoruló
személyekre tekintettel az ápolási-gondozási tevékenységet ellátó hozzátartozó által

végzett napi 24 órás gondozást, felügyeletet tejes értékű munkavégzésként ismerje el, és
ennek megfelelően az ápolási díj összege ne lehessen kevesebb a mindenkori

legalacsonyabb munkabér összegénél?" tárgyban, az Értelmi sérültek és Családjaik
Jogvédő Egyesülete által kezdeményezett országos népi kezdeményezéshez

(H/I7209. szám)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága 2005 . szeptember 13 .-i ülésén
kijelölt bizottságként a népi kezdeményezést megvitatta, és annak vitájához az alábbi
ajánlást nyújtja be :

A Bizottság a népi kezdeményezést támogatja. (19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)

Indokolás :
A bizottság meghallgatta Dr. Ficzere Lajos elnök urat az Országos Választási

Bizottság részéről, aki ismertette a népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III . törvény
vonatkozó rendelkezései szerinti eljárás menetét, az OVB, az ügyben hozott határozatait
és azon megállapítását; hogy az érvényes aláírások száma elérte, illetve meghaladta az
országos népi kezdeményezés érvényességéhez szükséges mennyiséget . Az OVB az általa
vizsgált -a jogszabályi előírásokban meghatározott- mindhárom kérdésben a népi
kezdeményezést megfelelőnek találta . Az ülésen Rytkó Emília, az Országos Választási
Iroda vezetője is megjelent.

A Kormány képviselője véleményében kifejtette, hogy a népi kezdeményezésben
megfogalmazottakat nem tudja támogatni ; az ápolási díj alapvetően szociális ellátás és
nem munka jellegű jogviszony. Az ICSSZEM a Foglalkoztatási és Munkaügyi
Minisztériummal együttműködve több alkalommal átgondolta a kérdést . Álláspontjuk az,
hogy egy ilyen jellegű átalakítás aggályosnak látszik, adó-, és járulékvonzatai miatt is .



Az ápolási díj összegével kapcsolatban elmondta, hogy az 1993 . évi III . törvény
2005, szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása éppen a népi kezdeményezésben is
érintett jogosulta kör ellátása díjának mértéket emelte fel . Álláspontjuk szerint nem csak a
pénzbeli ellátások oldalán, hanem természetben, a szolgáltatások területén is segítséget
kell nyújtani - és a tárca erre törekszak . Végezetül megemlítette, hogy hosszabb távon -
véleményük szerint- az ápolásbiztosítás megteremtésével orvosolható a probléma .

A népi kezdeményezést benyújtó Egyesület vezetője, a bizottság részére előzetesen
rendelkezésre bocsátott írásbeli anyagot szóban is kiegészítette. Goldner Ibolya elmondta,
hogy érzékelik a társadalom előítéletét, tapasztalják a szaktárca egyet nem értését,
alapvetően nem tudják elfogadni, hogy a kérdés a szociális törvényben kerüljön
rendezésre, és tagadják, hogy az érintetteknek egy ápolási biztosítás megoldást jelentene .
Nehezményezték azt is, hogy a kérdést nem a költségvetési, vagy az egészségügyi
bizottság tárgyalta meg . Végezetül jelezték, hogy további személyes konzultációra készen
állnak .

A bizottság tagjai között a népi kezdeményezésben feltett kérdéssel kapcsolatban
részletekbe menő, tartalmi vita alakult ki. A bizottság álláspontja fokozatosan alakult ki ;
az ápolási díj olyan komplex probléma, mellyel foglalkozni kell . A vitában összhangot
kell teremteni a rászorulók körében, tisztázna kell az ellátottak és ellátók helyzetét,
részletes intézkedési tervet kell hozni . Alapvetően tisztázandó, hogy a díjra az ellátott,
vagy az ellátó jogosult, hogy a rendszer komplex átalakítása hány főt érint (a demográfian
helyzetre is tekintettel), melyek az intézménye ellátás lehetőségen és mindezeknek mi a
költségkihatása . A vitában személyes jellegű vélemények, tapasztalatok is
megfogalmazódtak .

A bizottság jelen támogató ajánlását nagy többséggel hozta meg .

A bizottság előadója az általános vitában: Szúcs Erika

Budapest, 2005 . szeptember 13 .
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